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ท่ี ลข.004/2559 
 
         วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูป CD-ROM ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั       

งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูม้อบฉันทะจากผู ้

ถือหุน้ 
 4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 5. รายช่ือและประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ / ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2559  
 6. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 8. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
 9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมการประชุม 
 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพุธ ที ่20 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (ติดกบั
สถานีรถไฟฟ้าสุรศกัด์ิ ทางออกท่ี 4 ) ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 – วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลใด เขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
 
1. พจิารณารับรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 

และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนาท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี  1 เมษายน 2558 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึง
เห็นควรเสนอให ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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2. รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 โดย

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ในรูป CD-ROM ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนังสือ
เชิญฯ แลว้นั้นไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ  
 
3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยสรุปสาระส าคญั
ดงัน้ี  

 
           (หน่วย : บาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

สินทรัพย ์ 695,598,322 637,794,986 
หน้ีสินรวม 94,819,974 70,165,559 
*ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  600,778,348 567,629,427 
รายไดร้วม 689,478,254 522,035,228 
*ก าไรสิทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

60,588 66,998 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.12 0.13 
  * ไม่รวมส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
    

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการ
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ลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เห็นสมควร จึงเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ านวน 42,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ านวนหุน้ทั้งหมด 600 
ลา้นหุน้ เฉล่ียจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.07 บาท (ในประจ าปี 2558 มีก าไรสุทธิ 60,588,168 บาท 
ตั้งเงินส ารองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 3,474,367 บาท คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงิน
ปันผลได ้55,961,256 บาท )  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงเป็นก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date ) เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 และเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
โดยใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและอนุมตัค่ิาตอบแทน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22  “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้ง

ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษทัเป็นบริษทัมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ิธีการจับ
สลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวน
มากกวา่จ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดย
วิธีจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เขา้มารับต าแหน่งใหม่อีกก็
ได ้” 

 
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
   (1) คุณวชิยั แซ่เซียว ต าแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
   (2) คุณชูเดช คงสุนทร  ต าแหน่ง กรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  (3) คุณฐิติมา ตนัติกลุสุนทร ต าแหน่ง กรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและ 
        สนบัสนุน 

 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการท่ีครบวาระแลว้ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 5 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจาณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ย โดยก าหนดวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ดงัน้ี 

    1. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ (คร้ังละ)   40,000 บาท 
    2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อท่านคร้ังละ)   20,000 บาท 
    3. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (คร้ังละ)  25,000 บาท 
    4. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อท่านคร้ังละ)  20,000 บาท  
    5. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท 
    (คร้ังละ) 
    6. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท  
    (ต่อท่านคร้ังละ) 
 
    ทั้ งน้ี กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทัฯ เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบั 6  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
6. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 67 “ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของ

บริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ผูส้อบบัญชีผูซ่ึ้งออกไปนั้ นจะเลือกกลบัเข้า
ต าแหน่งอีกก็ได”้ และขอ้ 68 “ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัก็ได ้แต่ตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั”  

    โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2558 คือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4521 แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  
   ประจ าปี 2559 ดงัน้ี  
 
    1. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ 
     (ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินบริษทั ตั้งแต่ปี 2557-2558 เป็นเวลา 2 ปี)  
    2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั)  
    3. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
    4.. นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
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    แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
    และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงัน้ี  

 
รายละเอยีด ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี  985,000 985,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)  585,000 585,000 
รวมทั้งส้ิน  1,570,000 1,570,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ หุ้น เสนอแต่งตั้ ง
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นายโสภณ    
เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,570,000 บาท ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัตาม
ขอ้บังคบัของบริษทั และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน ผลการปฏิบติังาน และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
/ บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด และ
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส จ ากดั (“SUN”) ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีสงักดับริษทัสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัฯ  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
7. พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
 
 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็นการเก็บรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเตม็ท่ี หากท่านมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นในวาระใดสามารถส่งค าถามไดท่ี้  E-mail : info@wice.co.th / secretary2@wice.co.th หรือทางไปรษณีย ์ส่งไปยงั       
นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข (เลขานุการบริษทั) บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  หรือทางโทรสาร  หมายเลข 02-681-6173-75 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกลบัได ้
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 เพ่ือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พร้อมน้ี และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สามารถดูขอ้มูลได ้ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 4 
 
 บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะไปยงับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1  วนัท าการ ก่อนวนัประชุม
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้ และบริษทัฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 
ดงันั้น เพ่ือความสะดวกในการลงคะแนน 
 
 อน่ึง บริษัทฯ ของดแจกของท่ีระลึกงานประชุมผูถื้อหุ้น และน างบประมาณในส่วนน้ีไปเพ่ิมเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมเพ่ือสงัคม แต่มีการจดัเตรียมอาหารวา่งไวรั้บรองผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม  
 
   
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                      โดยมติคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
                   นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  
             เลขานุการบริษทั  
 
 

6 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

 

รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 
ของ 

บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือ “บริษทั” เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะมาประชุม 9 คน นับจ านวนหุ้นได ้20,800,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเลือกนางอารยา          
คงสุนทร ผูถื้อหุน้ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม หรือ “ ประธาน” และไดป้ระชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 
  ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ตามส าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่2  พจิำรณำอนุมตักิำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั  
   ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัประสงคท่ี์จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขาย
หุ้นให้กบัประชาชน และบุคคลใดๆ ซ่ึงบริษทัจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน และบุคคลใดๆ ไดน้ั้น 
จะตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
 ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแปรสภาพบริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมอบหมายใหก้รรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ใน
การแปรสภาพบริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นผูมี้อ  านาจจดัเตรียมค าขอและ
เอกสารต่างๆ ตลอดจนมีอ านาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และเอกสารอ่ืนใด เพื่อให้การแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเสร็จส้ิน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส        
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  

 
ระเบียบวำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ 
 ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัมีความประสงคจ์ะลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวเ้พ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพ
คล่องใหก้บัหุน้ของบริษทั 
 ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าละ 10 บาท 
คงเหลือหุน้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
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ระเบียบวำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 75,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัด โดยกำรเปลี่ยนช่ือของบริษัท กำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ กำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และเร่ืองอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรแปรสภำพ 
   ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
การเปล่ียนช่ือบริษทั การเปล่ียนวตัถุประสงค ์การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทั และเร่ือง
อ่ืนๆ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พศศศ 
2535  
   ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เป็นดงัน้ี  
   ขอ้ 1 ช่ือบริษทั “ ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)”  
    และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “WICE  LOGISTICS  PUBLIC  COMPANY LIMITED” 
   ขอ้ 2 บริษทัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
   ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 47 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจศ002  ท่ีแนบ 
   ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาท)  
     
    แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
     โดยแยกออกเป็น 
    หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้) 
    หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ (- หุน้) 
   ขอ้ 5 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ จะตั้งอยู ่ณ กรุงเทพมหานคร  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั โดยมี
รายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่6  พจิำรณำอนุมตัข้ิอบังคบัฉบับใหม่ของบริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 
   ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด จึง
เห็นสมควรกก าหนดขอ้บงัคบัของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พศศศ 2535 จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่ รายละเอียดตามร่างขอ้บงัคบั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่ โดยรายละเอียดตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ 
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ระเบียบวำระที ่7  พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 
   ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 150,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้อนุมติัจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับบุคคล 2 กลุ่ม ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
   (1) กลุ่มประชาชนทัว่ไป (Initial Publice Offering) เพ่ือประโยชน์ในการขยายกิจการ และการกระจาย
สัดส่วนการถือครองหุ้นให้ประชาชนทัว่ไป บริษทัจึงมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป โดย
จดัสรรและเสนอขายหุน้ต่อกลุ่มประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 142,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
   ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข จ านวนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
ดงักล่าว รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย และรับประกนัการจดัจ าหน่าย และด าเนินการใดๆ 
อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวทุกประการ 
   (2) กลุ่มพนกังานของบริษทั โดยใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูบ้ริหารท่ีมิใช่กรรมการ
ของบริษทั และพนกังานของงบริษทัพร้อมกบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 7,500,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
   หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้ต่อผูบ้ริหารท่ีมิใช่กรรมการของบริษทั และพนกังานของ
บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ให้หุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดไปรวมกบัหุ้นท่ีเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทัว่ไปภายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจศ28/2551 และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้
   ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย เง่ือนไข จ านวนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
ดงักล่าว รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย และรับประกนัการจดัจ าหน่าย และด าเนินการ
ใดๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวทุกประการ 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ีมทุนของบริษทัต่อ
ประชาชนทัว่ไป ต่อผูบ้ริหารท่ีมิใช่กรรมการของบริษทั พนักงานของบริษทั และการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่8  พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำร ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันบริษัท และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
   ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดันั้น จะตอ้งมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบริษทั
ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
อน่ึง ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และ
กรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลผูมี้รายช่ือดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และกรรมการ
อิสระของบริษทั  
   รำยช่ือกรรมกำร    ต ำแหน่ง  
   1. นายเอกพล  พงศส์ถาพร   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
   2. รศศดรศ รุธิร์  พนมยงค ์  กรรมการและกรรมการอิสระ 
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   3. นายวชิยั  แซ่เซียว   กรรมการและกรรมการอิสระ 
  4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
   5. นางอารยา  คงสุนทร   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   6. นายชูเดช  คงสุนทร   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

7. นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ 
       และสนบัสนุน 

   8. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร  กรรมการ 
  
   โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั คือ “นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ 
นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในส่ีคนน้ี ลงลามมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
   ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
รายละเอียดขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
   ประธาน เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัต่อไปน้ี  
   ต ำแหน่ง    ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรเข้ำประชุมคร้ังละ 
   ประธานกรรมการ   40,000 บาท 
   กรรมการ    20,000 บาท  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัเลือก (1) นายเอกพล พงศ์สถาพร (2) รศศดรศ รุธิร์     
พนมยงค์ (3) นายวิชัย แซ่เซียว (4) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ (5) นางอารยา คงสุนทร (6) นายชูเดช คงสุนทร                            
(7) นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร (8) นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร เป็นกรรมการและก าหนดกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผูกพนับริษทั คือ  “นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ 
ตนัติกลุสุนทร กรรมการสองในส่ีคนน้ี ลงนามมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุก
ประการ  
 
ระเบียบวำระที ่9 พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและก ำหนดค่ำตอบแทน  
  ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมี
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พศศศ 2535 (ฉบับ
แก้ไข) รวมทั้ งประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 1) พศศศ 2542 (บจ/ร 01-04) ตลอดจนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจศ28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
  ประธานเสนอเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ดงัมีรายช่ือและต าแหน่งดงัน้ี  
  รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ   ต ำแหน่ง 
 1. รศศดรศ รุธิร์  พนมยงค ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 2. นายวชิยั  แซ่เซียว   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

 

 โดยมี นายวิชยั แซ่เซียว เป็นกรรมการตรวจสอบ ผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ ดา้นการ
บญัชีหรือการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และเสนอแต่งตั้งนางสาววรลกัษณ์       
ล้ิมสุขประเสริฐ เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั คราวละ 3 ปี ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
 ก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขอบเขต
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี  
 ต ำแหน่ง    ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรเข้ำประชุมคร้ังละ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก (1) รศ.ดร. รุธิร์พนมยงค์ (2) นายวิชัย แซ่เซียว                
(3) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ ง
ก าหนดขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
 
ระเบียบวำระที ่10  พจิำรณำเลอืกตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำแทน ก ำหนดขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผดิชอบของ
คระกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และก ำหนดค่ำตอบแทน  
   ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเสนอเลือกตั้งบุคคล
ดงัต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั  
 รำยช่ือกรรมกำรสรรหำฯ   ต ำแหน่ง 
 1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. นายวชิยั แซ่เซียว  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 3. นางอารยา คงสุนทร   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั คราวละ 3 ปี ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
 ก าหนดขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 4 และก าหนดเบ้ียประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาตามตารางต่อไปน้ี  
 ต ำแหน่ง     ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรเข้ำประชุมคร้ังละ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  20,000 บาท  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัท ์เลือก (1) นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ (2) นายวิชยั แซ่เซียว 
(3) นางอารยา คงสุนทร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
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ระเบียบวำระที ่11  พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ก ำหนดขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
   ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน เพ่ือความพร้อมส าหรับ
การน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  
   รำยช่ือกรรมกำรบริหำร    ต ำแหน่ง 
   1. นางอารยา คงสุนทร    กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   2. นายชูเดช คงสุนทร   กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
   3. นาวสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร  กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการและ 
         สนบัสนุน 
   4. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร  กรรมการบริหาร  
  ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และ
ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก (1) นางอารยา คงสุนทร (2) นายชูเดช คงสุนทร                            
(3) นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร (4) นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร เป็นคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนางอารยา คง
สุนทรเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมทั้งก าหนดขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมกรบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
 
ระเบียบวำระที ่12   พจิำรณำเลอืกตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี 
   ประธาน เสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่  

1. คุณโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 
2. คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
3. คุณพิมพใ์จ มานิตขจรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 
4. คุณรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 

   ของบริษทั ส านักงานอี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บการรับรองจาก กศลศตศ เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) ซ่ึงราคาดงักล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ เป็นผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
4521 ของบริษทั ส านักงาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
 
ระเบียบวำระที ่13   พิจำรณำอนุมัติน ำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเข้ำท ำข้อตกลงกำรจดทะเบียนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ หลงัจากท่ีจดัสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป และบุคคล
ใดๆ ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้น าหุ้นเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และพิจารณาอนุมัติการเข้าท าข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ว่าหากหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยทุกประการ รวมทั้ง มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบจากคณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการน าหุ้นของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงักล่าวไดทุ้กประการซ่ึงรวมถึงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นค าขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณารับหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การจดัเตรียมเอกสาร สัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและด าเนินการติดต่อกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยราชการ 
หรือองคก์รของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้น าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอนุมติัเขา้ท าขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารเป็นผมี็อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการน าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงักล่าวได้ทุกประการซ่ึงรวมถึงการจัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณารับหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การจดัเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และด าเนินการติดต่อกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือ
องคก์รของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่14   พิจำรณำอนุมัติมอบหมำยบุคคลลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลเสนอขำย
หลกัทรัพย์และร่ำงหนังสือช้ีชวนของบริษัท 
   ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไป และบุคคลใดๆ นั้น 
กรรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบญัชีของบริษทัตอ้งลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนของบริษทั เพ่ือเป็นการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงันั้น เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสาร
ทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเป็นชุดเดียวกนั ประธาน จึงเสนอให้
มอบหมายให ้นางอารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนของบริษทั 
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัมอบหมายให้ นางอารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คง
สุนทร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
 
ระเบียบวำระที ่15   พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท  
   ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ หลงัจากท่ีจ าหน่ายและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป และ
บุคคลใดๆ บริษัทจ าเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษทั ประธานจึงเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ ง บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั  
 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั  
 
ระเบียบวำระที ่16   พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ 
   -ไม่มี- 
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ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา 
 
 
 
 
        ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศประธานท่ีประชุม 
         ( นางอารยา  คงสุนทร)  
 
 
 
        ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูบ้นัทึกการประชุม 
                (นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม) 
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ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทีบ่ริษัทฯ 
เสนอช่ือให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ – นำมสกลุ นำยเอกพล  พงศ์สถำพร 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
อาย ุ 52 ปี 
ท่ีอยู ่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร  

กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท MBA (Finance &Marketing) Kellog School of 

 Management, Northwestern University,USA. 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุม 

- ไม่มี - 

 
ช่ือ – นำมสกลุ รศ.ดร. รุธิร์  พนมยงค์ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
อาย ุ 48 ปี 
ท่ีอยู ่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics,Cardiff Business 

School,Cardiff University,Wales,United Kingdom 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุม 

- ไม่มี - 

 
ช่ือ – นำมสกลุ นำยเจริญเกยีรต ิหุตะนำนันทะ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
อาย ุ 65 ปี 
ท่ีอยู ่ 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุม 

- ไม่มี - 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form  B 

 
 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                                       Made at 

วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                                               Date                  Month                                  Year 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…................... 
       I / We                                                                                                            Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............……..............................ถนน.…………….................................................ต าบล/แขวง…….............................…......................... 
Residing at No.                                               Street                                                                       Sub-district 
อ าเภอ/เขต........................................................... ............จงัหวดั..…….....................................................รหสัไปรษณีย.์………..................................... 
District                                                                              Province                                                           Post Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)   
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
holding a total number of                                                           shares and having total voting right of                                                  votes as follow: 

หุน้สามญั...............................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
                 Ordinary share                                                    shares, with the voting right of                                                                      votes 

หุน้บุริมสิทธิ.......................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 
Preferred share                              shares, with the voting right of                                                                    votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

(1)........…………....................................................….อาย…ุ…...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.……...................………………..…....... 
                                     Name                                                                                         Age                             Years  Residing at No. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์............… หรือ 
Street                                Sub- district                                   District                                 Province                                    Post Code                     OR 
 

(2) นำยเอกพล พงศ์สถำพร อาย ุ52 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร   
หรือ 
Mr. Ekaphol Pongstabhon  Age 52 years, Residing at No. 196  Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak, Bangkok  
OR 
(3) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   
หรือ 
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 48 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret  
district, Nonthaburi 
OR 
(4) นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ  อาย ุ 65  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร   
หรือ   
Mr. Charoenkiat Huthananuntha  Age 65 years, Residing at No. 48/41 Moo.3 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, 
Bangkok   
OR 

16 อำกรแสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 


 

             


 



คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and  vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting No. 1/2016 
ในวันที่ 20  เมษำยน  2559    เวลำ   10:00 น. ณ  ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn 
Bangkok) เลขที่ 33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ (ติดกบัสถำนีรถไฟฟ้ำสุรศักดิ์ ทำงออกท่ี 4)   
to be held on  April  20, 20166 at 10:00  p.m., at the Room Surasak 1 ,11 floor of Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 33/1 South Sathorn 
Road, Yannawa,Sathorn, Bangkok10120 ( Next to Surasak BTS Exit 4 )  
หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2558 
Agenda 1   To certify the minutes of the previous Shareholders’ Extraordinary General Meeting held No.1/2015 

  on April 1,2015  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
Agenda  2   To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2015 operation. 
(ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติังบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
Agenda  3  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year that ended on 31 

December 2015 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
Agenda  4  To consider the allocation of profits and paying dividends for the year 2015 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
 
 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

--
 

--
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ระเบียบวาระท่ี  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและอนุมติัค่าตอบแทน   
Agenda  5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the 

directors’ remunerations. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 
กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ช่ือกรรมการ  นำยวิชัย แซ่เซียว กรรมกำรอสิระ /กรรมกำรตรวจสอบ  
Name of Director:  Mr. Wichai Xiao Independent /Audit Committee  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำยชูเดช คงสุนทร  กรรมกำร /กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกจิ 
Name of Director:  Mr. Chudet Kongsoonthorn Director  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร กรรมกำร /กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน 
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Director  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
Agenda  6  To consider and approve the appointment of  auditors for the 2016 financial year and fix the auditors’ fees.  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี  7   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda  7  To consider other business (if any) 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 


 

--
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
      Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. 
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
      Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder. 
 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
      In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such  instruction is ambiguous,  
      หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
      or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is  
      ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. 
      กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
     All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, 
     ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 
 

       ลงช่ือ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                       Signed (..............................................................................................................) shareholder  

 
 

                                    ลงช่ือ....................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                       Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 
 
หมำยเหตุ:ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right  can not be divided and separately assigned to more than one 

Proxy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

--
 

--
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

 

รำยช่ือและประวตัิกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 

 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยวิชัย  แซ่เซียว 
อำยุ : 48 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 111/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
กรรมการ 

             ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 
             ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษทั ไทรทนั จ ากดั 
บริษทั ไทรทนั ฟิลม์ จ  ากดั 
บริษทั ไทรทนั – เอก็ จ  ากดั  
 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2558 
 
 
คุณสมบัติต้องห้ำม 

: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง(คิดเป็น 100%) 
 
ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
 
 
 
 
 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 5 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

 

 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
   (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริหาร/การใหกู้ย้ืมหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  

ไม่เป็น 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

 

รำยช่ือและประวตัิกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ  

(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 
 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยชูเดช  คงสุนทร 
อำยุ : 51 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต สาขาพาณิชยนาว ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี SEC/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 108,939,320 หุน้ (18.16%) (ปิดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัที่ 04/01/2559) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : สามี นางอารยา คงสุนทร 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
กรรมการผูจ้ดัการ 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษทั ซนั เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
คุณสมบัติต้องห้ำม       ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
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รำยช่ือและประวตัิกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน 

(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 

 

ช่ือ-นำมสกุล : นำงสำวฐิติมำ  ตันติกุลสุนทร 
อำยุ : 50 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี SEC/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
SME ADVANCED รุ่นท่ี 1  

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 66,857,280 หุน้ (11.14%) (ปิดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัที่ 04/01/2559) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : นอ้งสาว นางอารยา คงสุนทร 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
คุณสมบัติต้องห้ำม       ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
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ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2559 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีความเห็นวา่ค่าตอบแทนกรรมการท่ี
เสนอยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลอ้งและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นชอบ
ให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการโดยก าหนดเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุมวงเงินรวมสูงสุดไม่
เกิน 1,500,000 บาท เท่ากบัปีก่อน ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ตำรำงแจกแจงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ในรูปแบบเบีย้ประชุม ปี 2559 
 

ล ำดบั ต ำแหน่ง 
 

จ ำนวน 
(ท่ำน) 

ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คร้ัง/ท่ำน) 

1 ประธานกรรมการบริษทั 1 40,000  
2 กรรมการบริษทั 7 20,000  
3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 25,000  
4 กรรมการตรวจสอบ 2 20,000  
5 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 25,000 
6 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 20,000  

หมำยเหตุ : กรรมการบริษทั จ  านวน 4 ท่าน แสดงความจ านงสละสิทธิท่ีไดรั้บค่าตอบแทนเบ้ียประชุม เน่ืองจากด ารงต าแหน่งเป็น 
                  ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแลว้  

  เปรียบเทียบระหวา่ง ปี 2557 และ ปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการ ดงัน้ี  
   

ล ำดบั ต ำแหน่ง 
ปี 2557 

ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คร้ัง/ท่ำน) 

ปี 2558 
ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คร้ัง/ท่ำน) 

1 ประธานกรรมการบริษทั 40,000  40,000  
2 กรรมการบริษทั 20,000  20,000  
3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  25,000  
4 กรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  
5 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 25,000  
6 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 20,000  

 
  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดท่ีผู ้
ถือหุน้อนุมติัเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยใหส้อดคลอ้งกบับทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนเบ้ียประชุมต่อไป ส่วนของเงิน
โบนสัท่ีจ่ายปลายปีจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานประจ าปี โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอสิระ”  

เท่ำกบัข้อก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ดงัน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย  
 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ    
บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  
 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่นอวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับ หรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  
 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรรหน่ึง 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
ได ้
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ข้อบงัคบัของบริษัท ไวส์ โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 4  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ “ประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนั
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 

ข้อ 39 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้  าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อม
ทั้ งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการให้เร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  

 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ข้อ 41 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
 ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

ก าหนดไว ้
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ข้อ 42 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ( 1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

 
ขอ้ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั

วา่ดว้ยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
ข้อ 44 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือว่าหุ้นหน่ึง

มีเสียงหน่ึงนั้น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั  
 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนน

ลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
 
ข้อ 45 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั  
  (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน 
  (ง) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
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  (จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (ฉ) การออกหุน้กู ้
  (ช) การควบบริษทั 
  (ซ) การเลิกบริษทั 
  (ฌ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ข้อ 46 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงมี

หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการ
ประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 
ข้อ 47 สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของ

สาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม 

 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการ
ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode โดยบริษทั ควดิแลบ จ ากดั และรับบตัรลงคะแนนได ้ณ จุดลงทะเบียน  
 
1. กำรลงทะเบียน  
 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลา
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 นศ ของวนัท่ี 20 เมษายน 2559  
 
2. เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 กรณีบุคคลธรรมดำ  
 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือ
เดินทางต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ 
Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ขศ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ
ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้ก
แห่ง และหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20ศ-บาท 
 ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผูรั้บมอบ
ฉนัทะต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้ 
 นายเอกพล  พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี  หรือ 
 รศศดรศ รุธิร์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ48 ปี  หรือ 
 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ อาย ุ65 ปี 

/กรรมการอิสระ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือ
หลกัฐานไปยงั 
   เลขานุการบริษทั บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั   
 
 กรณีนิตบุิคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึง
ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

- ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนังสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3. ระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
 3.1 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 3.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 3.3 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
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ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2558 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพุธ ที ่20 เมษำยน 25559 
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ผู้ถือหุ้น –WICE 

มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจ ำตัว 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน,  
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ 
พร้อมบัตรประต ำตัวผู้รับมอบฉันทะ 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้ำห้องประชุม 

ประธำนเปิดประชุม (เวลำ 10.00 น.) 

พจิำรณำวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

วำระใดๆ ยกเว้นวำระเลอืกตั้งกรรมกำรบริษัท  
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่จะเกบ็บัตรลงคะแนน เพือ่ท ำกำรนับ
คะแนน โปรดระบุควำมเห็นพร้อมท้ังลงนำม
และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันที 

วำระเลอืกตั้งกรรมกำรบริษทั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนโปรดระบุ
ควำมเห็นเลอืกตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล พร้อม
ทั้งลงนำม กรณ ีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ในกำรเลอืกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ำนใดให้ยกมือ เจ้ำหน้ำที่
จะนับคะแนน เมื่อเสร็จส้ินกำรลงมติในวำระนีเ้จ้ำหน้ำที่
จะเกบ็บัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 

สรุปผลคะแนนให้ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
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แผนทีส่ถำนทีจั่ดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรม อสีติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ 

33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร 02-210-8100  

ผู้ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ BTS ลงสถำนีสุรศักดิ์ ทำงออกที ่4 
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Sun Express (Thailand) Co., Ltd 

Bangkok Office 

88/8 Nonsee Road, 

Chong-nonsee,Yannawa, 

Bangkok 10120 

Tel :     (662) 284 3784 

Fax :    (662) 295 4028 – 9 

Email :  marketing@sunexpress.co.th 

Airport Office 

999 Building 303 , Free Zone 

Suvarnabhumi Airport, Room 412 

Moo 7 , Racha Thewa, Bangphli, 

Samutprakan 10540 

Tel :     (662) 134 2275 - 6 

Fax :    (662) 134 6446 

Email :  marketing@sunexpress.co.th 
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COMMITMENT TO SERVICE EXCELLENCE 

Bangkok Office 

88/8 Nonsee Road, 

Chong-nonsee,Yannawa, 

Bangkok 10120 

Tel :     (662) 681 6181 

Fax :    (662) 681 6173 – 75 

Email : marketing2@wice.co.th 

Laem Chabang Office 

999/30-31 Moo 9, Tumbon Surasak, Amphur 

Sriracha, Chonburi, 20110 

Tel :     (66) 3848 1226 

            (66) 3848 0393 

Fax :    (66) 3848 0383 

            (66) 3838 1221 

Email : marketing2@wice.co.th 

Laem Chabang Yard 

35/6-7 Moo 1, Tumbon Nongkham, Amphur 

Sriracha, Chonburi ,20110 

Tel :     (66) 3848 1165 

Fax :    (66) 3848 1164 

Email : marketing2@wice.co.th 
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